Ukrainian Catholic Eparchy of Toronto and Eastern Canada
Українська Католицька Єпархія Торонта й Східної Канади

March 13, 2020
To all Clergy, Members of Religious Orders and Faithful
of Ukrainian Catholic Eparchy of Toronto & Eastern Canada!
Glory to Jesus Christ!
MEMORANDUM
Effective immediately, and until further notice, we announce the following: Bishop Bryan
Bayda, CSsR has discussed with the College of Consultors what should be done in our
churches and halls in the Eparchy of Toronto and Eastern Canada regarding pandemic of
COVID-19 virus.
Consequently, all faithful are dispensed from obligations to attend services or Divine Liturgy.
However, regularly scheduled services will take place as decided by the local priest of the
parish and the local priest will decide if he is available for other sacraments. The local priest
will give instructions about how to celebrate the sacraments accordingly. Certainly, all civil
regulations from the Governments of the provinces and municipalities and official health
organizations should be followed. No gathering should exceed 250 people so be prepared to
be turned away.
No church or hall guarantees freedom from infection. All people attend or participate to the
level they wish based on their own risk evaluation. Please exercise your personal prudence
and common sense of hygiene.
We call all to fervently pray to our Lord, and God and Saviour, Jesus Christ - our Divine
Healer to bestow His grace of healing upon all of humanity. Through the Lenten practices, let
us beseech our Lord to strengthen our trust in the Divine Providence. And let us entrust our
nation, our communities, and our families as well as ourselves under the Heavenly Protection
of the Most Holy Mother of God and Ever virgin Mary.
Again, this memorandum is in effect immediately until further notice.
On behalf of His Excellency Bishop Bryan Bayda,
Apostolic Administrator
issued from Eparchial Chancery by
Fr. Zenon Walnyckyj
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Ukrainian Catholic Eparchy of Toronto and Eastern Canada
Українська Католицька Єпархія Торонта й Східної Канади

13-го березня 2020 р.Б.
Усьому Клиру, Членам Монаших Спільнот та Вірним
Української Католицької Католицької Епархії Торонта і Східньої Канади!
Слава Ісусу Христу!
МЕМОРАНДУМ
Від сьогодні та до окремого відкликання, оголошуємо слідуюче: Владика Бриян Байда
вмісто з Колеґіум Консульторів обговорив заходи щодо наших церков та зал в Єпархії
Торонта і Східньої Канади відносно пандемії віруса COVID-19.
Отже, усі вірні є звільнені від обов’язку участи у Богослужіннях або Божественних
Літургіях. Однак, усі Богослужіння визначені поточним порядком будуть служитись за
рішенням місцевого священнослужителя; та місцевий священнослужитель буде
рішати чи він є доступним для послуги інших Святих Тайн. Місцевий
священнослужитель подасть інструкції як відповідньо служити і здійснювати Святі
Тайни. Очевидно, усі цивільні директиви від Провінційних Урядів, міських рад та
офіцийних організацій охорони здоров’я повинні бути виконані. Зібрання людей не
може перевищити 250 осіб, тому будьте приготовані що Вас можуть завернути.
Жодна Церква чи зала не дає гарантії свободи від інфекції. Усі особи відвідують або
беруть участь на рівні свого бажання враховуючи свої власні міркування ризику.
Просимо, перестерігати свою власну обережність і здоровий глузд гіґієни.
Закликаємо усіх до щирої молитви до Господа, Бога і Спаса нашого Ісуса Христа –
нашого Божественного Зцілителя наділити Свою лікувальну благодать на ціле людство.
Великопосними подвигами молімо Господа скріпити наше довір’я Божому Провидінню
та віддаймо під Небесний Покров Пресвятої Богородиці і Приснодіви Марії наш народ,
наші громади, наші родини і нас самих.
Знова, це меморандум діє від сьогодні та до окремого відкликання.
В імені Преосвященного Владики Браєна Байди,
Апостольського Адміністратора,
видано із Єпархіяльної Канцелярії
о. Зеноном Вальницьким
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